Házirend
A látogató a rendezvény területére történő belépés
belépéssel a házirend rendelkezéseit magára nézve kötelező
érvényűnek ismeri el. Miden látogató köteles oly
módon viselkedni, hogy a többi látogatót és a kör
környéken lakókat ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát
ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínen
szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat tagjainak
jogában áll a rendbontót a rendezvény területéről
kikísérni.
kifejeA látogató a rendezvényen történő részvétellel kifeje
zetten vállalja, hogy a rendezvény közreműködőivel
együtta jogszabályi keretek között messzemenően együtt
működik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.
A fesztivál terültén egészségügyi szolgálat működik,
Templommely a Magyar utca végén, a Református Templom
mal szemben található nyitva tartási időben.
Rendkívüli természeti katasztrófa vagy vészhelyzet
esetén menedékhelyről gondoskodik a szervező,
erről táblákkal és színpadi hangosítással tájékoztatja
a látogatókat.
A rendezvény nyitvatartási ideje június 19-án
keddtől - június 23. szombatig az alábbiak szerint:
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

16:00 - 01:00
16:00 - 01:00
16:00 - 01:00
16:00 - 03:00
16:00 - 03:00

Az éjszakai záróra után a vendéglátók kötelesek
terülegységeiket bezárni, a látogatók a rendezvény terül
tét mielőbb elhagyni.
Kézműves vásár nyitva tartása: 16 órától 21 óráig
(igény szerint tovább is).
A rendezvényen 18 év alatti látogatók alkoholos
italokat nem vásárolhatnak.
szeKábítószerek fogyasztása a hatályos törvények sze
rint a rendezvény területén is tilos!
A rendezvény lezárt területére autóval behajtani csak
feltüntebehajtási engedéllyel lehetséges, az azokon feltünte
tett időintervallumban.
A rendezvény területére ütő- vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat
bevinni tilos!
Személyes értéktárgyaikra fokozattan ügyeljenek,
mert a szervezők ezek elvesztéséért, megrongálódásáért, illetve személyi sérülésekért fellelőséget nem
vállalnak.
A kiállított tárgyi eszközök, hirdetők, dekorációk megrongálása, eltulajdonítása büntetőjogi felelősségre
vonással jár.

terüleKerékpáros, rolleres közlekedés a rendezvény terüle
tén tilos, a kerékpárt, rollert tolva szabad használni.
A kerékpárok, rollerek tárolását és őrzését elkerített
területen biztosítjuk 16:30 és 01:30 között.
rendezA szervezők mobil illemhelyet biztosítanak a rendez
haszvény három pontján, a látogatók kötelesek ezt hasz
nálni.
A Szigligeti Szinház közelében a Táncsics úton.
(ingyenes)
A Református Templom közelében. (konténer, fizetős)
A Galéria (Zsinagóga) mellett. (ingyenes)
A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet,
tevékenymelyet a szervező felhasználhat marketing tevékeny
feltűsége során. Minden résztvevő, aki a felvételen feltű
semnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont sem
milyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel
vagy a szervezőkkel szemben.
képfelA látogató jogosult a rendezvényen hang- és képfel
vétel készítésére azzal, hogy ezt kizárólag személyes
(pél-célokra használt telekommunikációs eszközbe (pél
hang-dául mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hang
rögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel
hangvégezheti, továbbá az általa készített kép- és hang
felvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem
hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték
látonélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő láto
szegatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, sze
mélyiségi jogaikat nem sértheti.
A fesztivál terültén a szervezők írásbeli engedélye
reklámtevénélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevé
kenységet folytatni!
"Tiszavirág Gyerekvilág" Gyermekfoglalkoztató és
baba- mama szervízpont működik a fesztiválon a
fesztivál 5 napján 16:30 és 20:30 között.
Gyermekeknek füldugó viselése ajánlott.
póHázi kedvencek a látogató saját felelősségére, pó
rázzal és szájkosárral ellátva hozhat magával a
rendezvény területére (Az esetlegesen keletkezett
piszkot a gazda köteles eltakarítani).
A szervezők a műsor- és időpont változtatás jogát
fenntartják.
Minden kedves látogatónak kellemes szórakozást
kívánunk!

Szervező:
HM Event Kft. 5000 Szolnok, Mártírok útja 17.

